
OD 31. 3. ZMĚNA ČASU VEČERNÍCH BOHOSLUŽEB NA 18. HOD.!!!  
Sbírky: 17. 3. Sbírka na opravy kostela 
  30. 3. Dary na Boží hrob v Jeruzalémě (pokladnička u Božího hrobu) 
      31.3. Sbírka na kněžský seminář 
              14. 4. Sbírka na opravy kostela 

Klub ARCHA:  6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5. a 12. 6. 2013 od 16:30 do 18:00 
v RC Rybička. Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) vede paní katechetka Hana Obšilová. 
Téma pro letošní rok je podobenství. 

Spolčo pro mládež: I po novém roce pokračujeme s naším spolčem. Scházíme se jednou 
za 14 dní na faře v Litovli po mši svaté. Těšit se můžeš na zajímavá témátka, diskuse, hry a 
hlavně plno srandy. Neváhej a přijď se seznámit s novými přáteli a snažit se poznat Boha i 
z jiné stránky. Setkaní proběhne 22. 3. a 5. 4. Těšíme se na TEBE! Monča a Verča  
kontakt: hamplova.monicka@seznam.cz, 737 777 935 

Farní knihovna: bude otevřena 10. 3., 24. 3. a 7. 4. před i po mši svaté.  

9. ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE -VELEHRAD  
Dne 23. 3. 2013 se uskuteční arcidiecézní setkání mládeže na Velehradě. Setkání je určeno 
zejména pro mladé lidi přibližně od 13 do 30 let. Motto setkání je: Svědkové víry. Začátek 
je v 8:00 poutí ze Starého města na Velehrad. Poté následuje program plný zábavy, 
zajímavých přednášek a vystoupení. Program bude hudbou doprovázet studentská Schola 
PMS z Olomouce. Předpokládaný konec po mši svaté asi kolem 16:30.  
Společný odjez mladých vlakem z nádraží v Července. Bližší informace na mailu: 
hamplova.monicka@seznam.cz , tel.: 737 777 935 

PŘÍPRAVA D ĚTÍ NA 1. SV. PŘÍJÍMÁNÍ - VÍKEND 12. 4. – 14. 4. 2013 OSKAVA 
Odjezd je v pátek po mši svaté v Litovli od kostela sv. Marka. Jídlo zajištěno. S sebou: 
spacák, karimatku, papuče, osobní věci. Cena: 100Kč. Návrat v neděli po obědě. 
1. sv. přijímání  v naší farnosti proběhne v neděli 12. 5. 2013 v 9:30 u Sv. Marka 

VÍKENDOVKA PRO MLADÉ –„MODLITBA HROU“  
Od 19. – 21. 4. 2013 se na faře v Libině uskuteční víkendová akce pro mladé. Cílem této 
víkendovky je přiblížit, že modlitba není jen povinnost. Na programu je odborná 
přednáška, diskuse ve skupinkách, různé typy modliteb, hry a další.. Neváhejte a přijeďte 
prožít víkend plný krásného společenství a Boha. Přihlašujte se na uvedeném kontaktu do 
14. 4. 2013. Těšíme se na Vás. Kontakt a přihlášky: hamplova.monicka@seznam.cz  
tel.: 737 777 935 

LETNÍ K ŘESŤANSKÝ TÁBOR PRO DĚTI FRYŠTÁK   
Letos se na letním táboře vydáme putováním Středozemí.  
Téma tábora je: PÁN PRSTENŮ BOJ DOBRA A ZLA.   Tábor je určen pro děti od 7 do 
14 let. Termín: 14. – 20. července 2013. Můžete se těšit na spoustu her, zábavy, zpěvu, 
táboráku, modliteb a srandy.  Přijeďte prožít dobrodružní týden a pomoc hobitům přemoct 
zlo! Těšíme se na Vás! ☺ Přihlášky a bližší informace u otce Josefa 

©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli 
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu. 

Kontakt: P. Josef Rosenberg, � 732562829 
www.farnostlitovel.cz � farnost.litovel@centrum.cz 
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„Pán se rozhodl, že kvůli nám sám předem půjde naší cestou. Zemřel, vstal z mrtvých a 
vstoupil na nebesa, abychom i my s důvěrou očekávali, že se dostaneme tam, kam nás 
předešel on sám.. “           (Svatý Augustin) 
Milí farníci, 
toto číslo farního zpravodaje je vydáno v čase, kdy církev prožívá událost rezignace 
Svatého otce Benedikta XVI. a volbu nového papeže. Chci v této souvislosti vyjádřit 
několik myšlenek. 
Předně nás může oslovit papežova pravdivost a svědomitost před církví, které sloužil a 
které i tímto rozhodnutím znovu prokazuje velikou péči a starostlivost: Boží věc ve světě 
potřebuje čerstvé síly a stoprocentní nasazení a papež před námi vydává osobní svědectví 
víry v to, že si Bůh najde dostatečně vhodný lidský nástroj. 
Je to dále důkaz osobní pokory člověka, jemuž byly podsouvány mocenské ambice či 
nesmiřitelné a „obrněné“ názory. Je to také v novodobých dějinách církve naprosto 
revoluční krok, kterým tento onálepkovaný „konzervativec“ nechá většinu svých 
„pokrokových“ kritiků daleko za sebou. A to už vůbec nemluvím o tom, v jakém kontrastu 
stojí tento důstojný papežův odchod vůči nesmírně trapnému (ne)odcházení našich politiků. 
Jsem si jist, že význam tohoto pontifikátu spravedlivě zhodnotí budoucnost. Bylo někdy až 
trapné poslouchat sebejisté odsuzování lidí (žel i věřících) za rozhodnutí, která udělal 
Benedikt XVI., protože z těchto soudů jasně trčela neznalost a povrchnost skutečných 
názorů papeže. Až objevíme hluboké teologické reflexe, z nichž přímo jiskří úžas nad 
krásou Božích tajemství a vzrušení z radosti nad jejich objevem, tak se mnozí dodatečně 
zastydí.Na závěr bych připomněl závěrečná slova papeže při rozloučení s kardinálským 
sborem, která vypovídají o hluboké lásce k církvi a o poslušnosti papeži.  
„Ještě než se s vámi začnu zdravit osobně, chtěl bych vám říci, že vám budu stále nablízku 
svojí modlitbou, zvláště v příštích dnech, abyste byli při volbě nového papeže plně 
chápavými vůči působení Ducha svatého. Kéž nám Pán ukáže toho, kterého chce. Mezi 
vámi, v kolegiu kardinálů, je také budoucí papež, kterému již dnes slibuji svoji 
bezpodmínečnou úctu a poslušnost. S vděčností a sympatií vám proto ze srdce uděluji 
apoštolské požehnání.“ 
Žádám vás o modlitbu, do níž vložíme poděkování za pontifikát Benedikta XVI. a prosme 
za dobrou volbu jeho nástupce, jemuž posléze vyprošujme potřebné dary Ducha svatého. 

          Váš otec Josef 



POSTNÍ ALMUŽNA 2013 
Postní almužna je výrazem našeho odhodlání mě
pomáháme druhým. V takto prožívané postní době je skrytý hluboký sociální 
rozměr naší křesťanské víry. Proto postní almužna ani tak nemá být 
prostředkem k „léčbě našeho špatného svědomí“, jako spíše výsledkem naší 
snahy napravit svůj dosavadní způsob života. Pů

duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních, kte
mnoho možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prosp
Starobylou praxí církve jsou sbírky pro chudé. Křesťané dávají z to
Postní almužna má charakter osobní snahy po nápravě života. Nenahrazuje dar, který dáváme 
pravidelně při bohoslužbách na potřeby církve. 
Do skládací schránky, která je k dispozici v kostele od začátku postní doby
zralé úvaze a zhodnocení každého dne částku za věci, které jste byli schopni si od
možné se zříct nebo alespoň omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, 
internet, luxus nebo jinou spotřebu, která není pro život nezbytně 
postní almužnu je vhodná jako nástroj k formaci dětí při společné ve
postní katechezi v kruhu rodiny. Je mnoho způsobů, jak se můžeme omezit a prosp
nejenom druhým, ale také sami sobě.  
Sběr schránek proběhne v kostele o 2. neděli velikonoční (7. dubna 2013
použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v
charitního díla.  
CHARITNÍ MATE ŘSKÉ CENTRUM RYBI ČKA poř

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM  Čtvrtek 7. 3., od 15.00 
Zábavné odpoledne plné pohádek.Cena 50,- Kč
BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK   
Úterý 19.3., od 8.30 - 17.00  a středa 20.3., od 8.30 
Prodej dětského oblečení, těhotenského oble

sportovního vybavení apod. Sběr oblečení: od 4. 3. do 8. 3. a 18. 3. v 
do 14.00, nebo dle domluvy. Výdej oblečení a peněz: od 21. 3., v 
nebo dle domluvy. Poplatek MC Rybička 15% z ceny prodaného zboží. 
VELIKONO ČNÍ PEDIG  
Čtvrtek 21. 3., od 14.30 - 18.00 Zveme maminky a všechny milovníky pedigu.Vyrobíme 
si velikonoční dekorace z pedigu. Nutné přihlásit předem.Cena od 100,
PRODEJ ČEPIČEK Středa 27. 3., od 9.30 - 11.30 , možnost výmě
Prodej dětských jarních čepiček od paní Kvapilové z Příkaz. 
MC BUDE V BŘEZNU ZAVŘENO: v době jarních prázdnin tj. od 11. 3. do 15. 3.

NA VELKÝ PÁTEK ZA ČÍNÁ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
Ježíš ji obdařil úžasným příslibem: „Skrze tuto novénu k Milosrdenství obda
milostmi.“ Slovo „všemi“ znamená dosažení všech dobrodiní, o která bude duše prosit, bez 
ohledu na to, zda se bude modlit o milosti pro sebe nebo pro druhé... Tato novéna spo
denní modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství (po dobu 9 dnů). Duše, která p
zpovědi a ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění hříchů i trest
možno přistoupit i několik dní před svátkem Božího milosrdenství. Ke svatému p
přistoupit na svátek Božího milosrdenství, to je v první neděli po Velikonocích. 
„Boží milosrdenství je účinný lék“ (Jan Pavel II. 2003) 
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BOHOSLUŽBY O VELIKON

Zelený čtvrtek 
Mše sv. na památku Poslední večeře 

Mše sv. na památku Poslední večeře 

Adorace před NSO 

Při večerní mši sv. se podává Eucharistie podobojí 
Po skončení mše svaté bude vystavena Eucharistie v
adoraci. 

Velký pátek 

Pobožnost křížové cesty 

Velkopáteční obřady 

Modlitba u k říže 

Velký pátek je dnem přísného postu a dnem rozjímání nad utrpením a smrtí našeho Pána 
na kříži. Vrcholem Velkopátečních obřadů

Bílá sobota 

Adorace věřících u Božího hrobu – soukromé 
rozjímání o velikosti lásky Ukřižovaného Pána

Mše sv. z Velikonoční vigilie 

Slavnost Vzkříšení začíná Velikonoční vigilií ve
po západu slunce se shromáždí věřící p
zapálení a posvěcení ohně. Při Velikonoč
obnovují křestní slib. 

Neděle Zmrtýchvstání 
Slavnostní mše sv. 
Slavnostní mše sv. 
Slavnostní mše sv. 
Večerní mše sv. 

Na Hod Boží velikonoční pokračuje a vrcholí slavnost Zmrtvýchvstání Pán
sv. po východu slunce. 

Pondělí velikonoční 
Mše sv. 

Mše sv. 

Mše sv. 

BOHOSLUŽBY O VELIKON OCÍCH:  

28. Března 2013 
Litovel 18.00 hodin 

Červenka 19.30 hodin 

Litovel  19 – 21 hodin 

erní mši sv. se podává Eucharistie podobojí – Tělo i Krev Páně „namáčením“. 
ení mše svaté bude vystavena Eucharistie v „Getsemanské zahradě“ k soukromé 

29.  Března 2013 
Litovel, 
Červenka 

15.00 hodin 

Litovel 18.00 hodin 

Litovel 19-21 hodin 

a dnem rozjímání nad utrpením a smrtí našeho Pána 
řadů je uctívání kříže. 

30. Března 2013 

soukromé 
ižovaného Pána Litovel 9 - 20 hodin 

Litovel 21.00 hodin 

ční vigilií večer nebo v noci na Bílou sobotu. Večer 
ěřící před kostelem, kde je připravena hranice pro 

elikonoční vigilii se také světí křestní voda a věřící 

31. Března 2013 
Červenka 8.15 hodin 
Litovel 9.30 hodin 
Rozvadovice 11.00 hodin 
Litovel 18.00 hodin 

uje a vrcholí slavnost Zmrtvýchvstání Páně slavnou mší 

1. Dubna 2013 
Červenka 8.15 hodin 

Litovel 9.30 hodin 

Rozvadovice 11.00 hodin 



 


